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أعلنت األمم المتحدة عن وصول 
شحنة كبيرة من القمح مقدمة من 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
إلى ميناء الصليف بشمال غرب اليمن 
تكفي ألكثر من مليون شخص لمدة 

شهرين.

 وصول شحنة كبيرة من القمح إلى اليمن

٧٠٠٠ دوالر رسوم حرب للحاوية الواحدة
شركات المالحة الدولية تمارس االبتزاز والتعّسف ضد التجار اليمنيين

كشفت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة عما تقوم به  
شركات المالحة الدولية من ممارسات وأساليب ابتزاز وتعسف 
ضد التّجار اليمنيين، مما يساهم بشكل كبير في إضعاف القطاع التجاري عن 

تأدية واجبه ودوره الوطني بالشكل المطلوب.
وأكد تقرير حديث صادر عن الغرفة التجارية بالعاصمة أن شركات المالحة 
الدولية لم تكتف أو تراعي ما لحق بالقطاعين التجاري والصناعي في اليمن من 
أضرار فادحة وخسائر كبيرة جّراء استهداف مصانعه ومشاريعه وتدميرها 
من قبل العدوان السعودي، فتقوم شركات المالحة حاليًا بممارسة أعمال 
االبتزاز والتعّسف ضد التجار اليمنيين من خالل فرضها رسوم وغرامات طائلة 

غير قانونية على بضائعهم المستوردة.
وأوضح التقرير أن العدوان السعودي الغاشم على البالد وحصاره االقتصادي 
الجائر المفروض على المنافذ البحرية لليمن، تسّبب في ارتفاع فاتورة نقل 
ر وصولها للموانئ اليمنية ما يؤدي 

ّ
البضائع المستوردة لليمن من جهة مما يؤخ

إلى تلفها وسوء تخزينها من جهة أخرى.
وأشار التقرير- الذي جاء وفق نتائج مسح ميداني للمشاكل والصعوبات 
التي تواجه التجار والمستوردين اليمنيين في الوقت الراهن- إلى أن "بعض 
الشركات المالحية كشركة سبأ للمالحة وكيل الخط المالحي (MSC)) تقوم 
بفرض رسوم وغرامات (حرب) تبدأ من مبلغ ٦٠٠ دوالر وحتى ٧٠٠٠ 
دوالر على الحاوية الواحدة رغم التوافق المسبق مع الشركات المالحية 
بتحديد مبلغ ٦٠٠ دوالر كرسوم مخاطر حرب للحاوية ٤٠ قدمًا، أما الحاوية 

٢٠ قدمًا فتدفع ٣٠٠ دوالر".
كما تفرض شركات المالحة رسوم "الديمريج" على الحاويات طوال فترة 

مكوثها في الموانئ المجاورة لليمن.

وأضاف التقرير: "إن شركات المالحة ال تقوم بتفريغ البضائع المستوردة 
لليمن في الموانئ اليمنية بل تقوم بتفريغها في الموانئ المجاورة "كميناء 
جدة، وميناء جيبوتي، وميناء خور فكان، وميناء رأس جبل علي في اإلمارات"، 
مما جعل شركات المالحة تقوم بفرض غرامة رســوم أرضية ميناء على 

الحاويات اليمنية في فترة مكوثها لدى الموانئ المجاورة تصل لمبالغ طائلة 
تتجاوز قيمة البضائع، مع فرض مبالغ مالية مقابل تكاليف تبريد الحاويات 

المبّردة".
ولفت التقرير إلى أن بعض الحاويات التابعة للتجار والمستوردين اليمنيين 

رت في الوصول إلى ميناء الحديدة في بعض الخطوط المالحية مثل خط 
ّ
تأخ

الشركة العربية للمالحة الدولية، فيما لم يقم خط "APL" » بإدخال أي 
بضائع للتجار اليمنيين حتى اليوم، ويقوم بإشعار التجار باستالم بضائعهم 
من الموانئ المجاورة وسداد الرسوم المستحقة على الحاويات لتلك الموانئ 

كرسوم أرضيات، باإلضافة إلى مبالغ "الديمريج".
وبهذا الخصوص أنهت لجنة مختصة مشتركة بين القطاع الخاص والجهات 
الع وبحث 

ّ
الحكومية المعنية مؤخرًا زيارتها الميدانية لمدينة الحديدة لالط

إشكاالت القطاع التجاري مع شركات المالحة الدولية فيما يخص ارتفاع أجور 
نقل البضائع من ميناء الحديدة إلى المحافظات والرسوم المفروضة عليها من 

قبل الوكاالت المالحية.
وأوضح مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية والصناعية بأمانة 
فة بالنزول لمدينة الحديدة المحامي عبد الحكيم 

ّ
العاصمة عضو اللجنة المكل

لت من عدد من الجهات الحكومية 
ّ
ناصر المنج، أن اللجنة المشتركة التي تشك

المعنية ووزارتــي النقل والشئون القانونية ومؤسسة موانئ البحر األحمر 
ات مع مسئولي  ًال بغرفة تجارة صنعاء، أجرت عدة لقاء

ّ
والقطاع الخاص ممث

لعت عن كثب على الوضع في الميناء وخرجت بتوصيات 
ّ
ميناء الحديدة واط

عــدة مهمة لتعزيز دور القطاع التجاري والصناعي في اليمن وتذليل 
الصعوبات والمعوقات أمامه.

يذكر أن ميناء الحديدة الواقع على البحر األحمر يعد من أهم الموانئ 
اليمنية والمنافذ البحرية والــذي تم استهدافه وتدميره من قبل طيران 
العدوان السعودي الغاشم في ١٨ الشهر المنصرم، إذ أن ٧٠٪ من إجمالي 
ل مركزًا رئيسيًا لدخول 

ّ
واردات البضائع في اليمن تأتي عبر الحديدة، كما يمث

المساعدات الواردة من الخارج إلى البالد.

حة تفاقم 
ّ

الغارات الجوية والمواجهات المسل
الوضع المترّدي في تعز

كتب/ المحرر االقتصادي

ر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية، "أوتشا"،  
ّ
حذ

حة والنهب في محافظة 
ّ
من أن الغارات الجوية، والمواجهة المسل

تعز أّدى إلى تفاقم الوضع المترّدي بالفعل، وتصاعد حّدة المعاناة اإلنسانية 
 على تيسير الوصول بدون عوائق إلى المحتاجين.

ّ
بشكل دراماتيكي، وحث

وتعّد تعز ذات الكثافة السكانية العالية، واحدة من أكثر المحافظات ضعفًا 
من بين٢٢ محافظة في البالد، حيث يحتاج ١٫٨ مليون شخص إلى المساعدة 
اإلنسانية. وفي تحديث لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية قتل 
٩٥ مدنيًا على األقل، بينهم ٥٢ طفًال و٢٠ امرأة وأصيب ١٢٩ مدنيًا، من 
بينهم ١٤ امرأة و٣٦ طفًال، جّراء القصف العشوائي والغارات الجوية في 
ر مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية من 

ّ
الفترة من ١٤- ٢٧ أغسطس. كما حذ

وشك انهيار النظام الصحي بسبب األضرار التي لحقت بالبنية التحتية الصحية 
الناجمة عن الصراع ونقص الوقود واألدوية ولوازم المستشفيات.

فت المستشفيات العامة الستة في المحافظة عن العمل، باستثناء 
ّ
وتوق

وحدة الطوارئ وقسم الكلى في مستشفيي الثورة ومستشفى الجمهوري.
حون 

ّ
وفي الوقت نفسه، في انتهاك للقانون اإلنساني الدولي، استولى المسل

على المستشفى الدولي اليمني في تعز وسيارات اإلسعاف التابعة له في 
٢٤ أغسطس. وأجبروا جميع المرضى الـ ٨٠، منهم ٢٠ في وحدة العناية 
زة، على مغادرة المستشفى، مما أّدى إلى تفاقم الحالة الصحية العامة في 

ّ
المرك

تعز، وارتفاع حاد في معّدل اإلصابة بحّمى الضنك في األسبوعين الماضيين.
مة الصحة العالمية والمؤسسة الطبية الميدانية بإنشاء 

ّ
إلى ذلك تقوم منظ

لة للتغذية من أجل تشخيص وعالج األطفال الذين تتراوح 
ّ
عيادات متنق

أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات في عدن ولحج وحضرموت. ومن 
ع أن تعمل العيادات لمدة خمسة أشهر بهدف مساعدة حوالي ٢٣ ألف 

ّ
المتوق

طفل، وتزويد األمهات والنساء الحوامل بالمشورة وخدمات التثقيف الصحي 
واألدوية والفيتامينات األساسية.

مة الصحة العالمية في اليمن الدكتور أحمد 
ّ
ل منظ

ّ
وفي هذا الشأن قال ممث

شــادول: إنه يتم حاليًا إعطاء خدمات التغذية إلى آالف األطفال والنساء 
العائدين من مناطق النزوح الذين حرموا منها لعدة أشهر.

وأشار شادول إلى أن عدد حاالت سوء التغذية الحاد بين األطفال دون سن 
الت عاجلة لزيادة 

ّ
ب القيام بتدخ

ّ
الخامسة يشهد تزايدًا، األمر الذي يتطل

ضمان الحصول على خدمات التغذية من أجل خفض معّدالت الحاالت المرضية 
والوفيات المرتبطة بسوء التغذية.

ف مصنع إسمنت عمران جّراء العدوان السعودي
ّ

توق
قال مدير عام مصنع إسمنت  

ــو حلفة إن  عــمــران يحيى أب
استهداف العدوان السعودي الغاشم 
للمصنع خالل يوليو الماضي، أّدى إلى 
توقف العمل بالمصنع وخروجه عن 

الجاهزية التصنيعية.
زت 

ّ
مؤكدًا أن األضــرار بالمصنع ترك

على تدمير الطاحونة التي تقوم بطحن 
المواد األساسية لصناعة اإلسمنت من 
الحجر والصخور الجيرية والحديد 
والتربة التي تدخل جميعها في صناعة 

اإلسمنت.
وأشار إلى أن العدوان استهدف فرن 
المصنع الذي يقوم بحرق وصهر المواد 
األساسية لصناعة اإلسمنت وسحبها 
عبر آالت اتوماتيكية بعد تبريدها 
ــى درجـــة مــحــّددة  مــن حــالــة الــحــرق إل
لــلــطــاحــونــة لــيــتــم طحنها ومـــن ثم 
استكمال عملية تصنيع مادة اإلسمنت 

والتعبئة والتغليف.
وقــال: "إن األضــرار بالمصنع كبيرة 
شملت أجــــزاء واســعــة مــن المصنع 
ومخازنه، أهمها الفرن والطاحونة التي 
تصل تكلفتهما إلى ماليين الدوالرات 
وال يمكن للمصنع معاودة اإلنتاج بدون 
استيراد معّدات الفرن والطاحونة من 

خارج البالد".
وأوضــــح أن الــمــصــنــع الــــذي يعمل 
ــخــطــيــن انــتــاجــيــيــن مــرتــبــطــيــن  ب
بالطاحونة والفرن، تم تدميرهما من 
قبل العدوان السعودي.. مشيرًا إلى 
أن الطاقة اإلنتاجية للخطين تبلغ من 
مليون إلى مليوني طن سنويًا.. مبّينًا 
أن توقف العمل بالمصنع ساهم في 
ــفــاع مــعــّدل البطالة فــي أوســاط  ارت

الشباب.
واستعرض أبو حلفة معاناة عاملي 
ــن توقفت  ــذي ــفــي الــمــصــنــع ال

ّ
ومــوظ

أعمالهم جّراء االعتداء عليه من قبل 
تحالف دول العدوان السعودي.. الفتًا 
إلى أن المصنع كان يستوعب العشرات 
من األيادي العاملة التي تعتمد عليه 

بشكل أساسي كمصدر للعيش.
ـــال "إن تــدمــيــر مصنع إسمنت  وق
عمران الذي يعد األول على مستوى 

ــرة الــعــربــيــة، ووفــق  ــجــزي الــيــمــن وال
مــواصــفــات وجـــودة عالمية، تجعلنا 
ل عن االسباب الحقيقية التي  نتساء
تــقــف وراء تــدمــيــر هـــذه المنشآت 
ـــّررات الــقــانــونــيــة  ـــمـــب ــة، وال ــحــيــوي ال
ــعــدوان لضربها  التي استند إليها ال

وقصفها".

الصندوق االجتماعي يستأنف نشاطه رغم األوضاع المضطربة
طربة في اليمن أعلن الصندوق 

ّ
على الرغم من األوضــاع األمنية واالقتصادية المض

رًا استئناف نشاطه.
ّ
االجتماعي للتنمية مؤخ

وقال مصدر في الصندوق: إن فروع الصندوق استأنفت تنفيذ ٥٦ مشروعًا تنمويًا، وسط 
ف معظم مشاريع التنمية الوطنية بسبب الصعوبات المالية واألمنية.

ّ
توق

وأوضــح أن من بين ذلك العدد ٤٠ مشروعًا في برنامج "النقد مقابل العمل"، و١٦ 
مشروعًا في قطاع المياه والبيئة، و١٨ مشروعًا في هذين القطاعين تم التجهيز 

الستئناف تنفيذها.
ونّوه المصدر إلى أن هناك ٢٥ مشروعًا ضمن برنامج "النقد مقابل العمل" بتمويل من 
بنك اإلعمار األلماني "كي إف دبليو" والبنك اإلسالمي للتنمية، و١٠ مشاريع مياه بتمويل 
من الحكومة الهولندية، باإلضافة إلى برنامج المعرفة القرائية ومحو األمية المهنية 

والممّول من البنك االسالمي.
وأضاف إن هذه األنشطة "هدفت إلى التخفيف من معاناة الفقراء خالل الظروف األمنية 
والمعيشية الراهنة.. وتستخدم هذه المشاريع الموارد المادية والبشرية المتاحة محليًا".

انات خاصة وعامة لتجميع المياه واستصالح األراضي 
ّ
ز غالبية المشاريع في بناء خز

ّ
وتترك

الزراعية وتأهيل المدّرجات الزراعية والمساقط المائية والطرق الريفية، كما تقوم 

بتوظيف الفقراء من أبناء المناطق الريفية لالستفادة من أجور العمل ومخرجات المشاريع.
ي هذه المشاريع قرى نائية شديدة الفقر في محافظات تعز وإب والحديدة 

ّ
وتغط

وحضرموت وريمة وحجة وصعدة وعمران وذمار والبيضاء.

رًا مشروع ترميم وإعادة تأهيل مدرسة الفوز في قرية ذرحان 
ّ
كما أنهى الصندوق مؤخ

في مديرية جبل عيال يزيد في محافظة عمران.
وأفاد المصدر بأنه في ظل استمرار شّح تمويالت مشاريع الصندوق وانعدام الوقود 
وانقطاع بعض الطرق، يطّبق الصندوق عددًا من السياسات المرنة من أجل استمرار 
المشاريع، ومنها استخدام الجمال والحمير في حمل مواد البناء، واستخدام مواد البناء 
المتوافرة محليًا، وتوفير فرص العمل ألبناء المنطقة المستفيدة، وإقامة مشرفي 
المشاريع اإلنشائية في منطقة موقع المشروع من أجل استمرار مراقبة التنفيذ واالنتهاء 

من المشروع في وقته المحّدد.
وقّدرت موازنة الصندوق هذا العام بـ ٢٧٫٤ مليار ريال.

رًا اتفاقية تمويل بمبلغ ١٠٧ 
ّ
ع الصندوق مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مؤخ

ّ
كما وق

ر فرص عمل مؤقتة مدتها ٦ 
ّ
آالف دوالر، لبدء مشروع النقد مقابل العمل الذي سيوف

آالف يوم عمل خالل شهرين يستفيد منها ١٨٠ ريفي فقير من الذكور واإلناث من ٨٩ 
أسرة في مديرية خدير إحدى أشّد المديريات فقرًا بمحافظة تعز.

انات تجميع مياه األمطار، تخدم مجموعات 
ّ
وسيشّيد المستفيدون طريقًا ريفية وخز

أسرية بسعة إجمالية تبلغ ٣٧٠٠ متر مكّعب.

ارتفاع فاتورة نقل 
البضائع المستوردة 

إلى اليمن والحصار 
يتسبب في تلفها


